Alkoholhandläggaren informerar …

… om försäljning av vissa receptfria läkemedel
Läkemedel är inte vilken vara som helst. Om de
används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria
läkemedel orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på
den som vill sälja läkemedel.

Innan du börjar sälja läkemedel
Innan du börjar sälja läkemedel måste du göra en
anmälan till Läkemedelsverket. Formulär för
anmälan och ändringar finns på Läkemedelsverkets
hemsida. Läkemedelsverket underrättar kommunen
om inkomna anmälningar. Se deras hemsida för mer
information.

Försäljningsregler
Läkemedel får inte säljas till den som är under 18 år,
och den som säljer läkemedel ska förvissa sig om att
konsumenten har fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får inte
heller säljas om man misstänker att läkemedlet
kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år
(dvs. langning).
Varje försäljningsställe ska ha en tydlig och synlig
skylt om åldersgränsen samt langningsförbudet.

Egenkontroll
Innan försäljningen påbörjas måste du skapa ett
egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska
bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt
beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din
butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal
och leda till en säker läkemedelshantering. I
Läkemedelsverkets föreskrifter 2009:20 om handel
med vissa receptfria läkemedel står det vilka
instruktioner egenkontrollprogrammet minst ska
innehålla.

brister vid sin kontroll
meddelar de Läkemedelsverket som driver ärendet
vidare.
Ansvar
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
anmälningsplikt eller försäljningsbestämmelserna
döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I
ringa fall ska inte dömas till ansvar.
Avgift
Läkemedelsverket tar ut en årsavgift för sin tillsyn, se
deras hemsida för aktuellt belopp.
Även kommunen tar ut avgift för sin kontroll.
Avgiften tas ut årligen för innevarande år och aktuell
avgift för den som enbart säljer receptfria läkemedel
är 2000 kronor per år. Dessa avgifter är antagna av
kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2018.
Se nedan.
Detaljhandel/servering av folköl,
tobaksvaror, receptfria
läkemedel, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Fyra produkter
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2 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
5 000 kr

Kommunens uppgifter ska fullgöras av
individnämnden. Kommunens alkoholhandläggare
ansvarar för kontroll och information. Har du frågor är
du välkommen att ta kontakt.
Kontakta oss

Tillsyn och kontroll
Kommunen där handeln bedrivs har ansvaret för att
kontrollera att varje försäljningsställe följer reglerna.
Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade

Tillsynsavgift
Lerum

Sektor stöd och omsorg
Kundcenter tel. 52 10 00
Annacarin Hallberg tel. 52 20 91

